
نام گروه

1

2

3

4ساعت 22-24ساعت 20-22ساعت 18-20ساعت 16-18ساعت 14-16ساعت 12- 14ساعت 10 - 12

           شنبه                
1400/06/13     12345675

        یکشنبه               
1400/06/14      21534766

        دوشنبه              
1400/06/15       12453677

       سه شنبه              
1400/06/16       2134576

      چهارشنبه            
1400/06/17         1253467

       پنج شنبه             
1400/06/18        2145376

جدول شماره 2
 برنامـه خامـــوشی احتـــمالی مدیریــت بـرق شهرستـان نیشــابـور

جدول شماره 1

از عشق اباد به سمت فدیشه وحسین آباد جنگل ، حصار سرخ ، رهن کاریز ، نو آباد ، فتح آباد ، ابراهیم اباد ، پیر گز-روستاههاي چاه ساالر ، ریزآب ، ده حسینی- داخل شهر عشق آباد سمت غرب بلوار و شهرك صنعتی عشق اباد ، تصفیه خانه آب و فاضالب ،روستاي صومعه جاده کاشمر-از ابتداي شهرك صنعتی 
عطار به سمت نیشابور تا پل دولت اباد سمت غرب جاده ، انشعابی ملک زاده -مسیر نیروگاه به سمت کارخانه فوالد  ، روستاي فیض آباد گراب ، سید آباد ، حسن آباد سرتپه ،سامغان ،عسکر آباد-جاده باغشن گچ از نیروگاه به سمت فوالد ، باغشن گچ و چاههاي آب شرب-14 معصوم ، رحمت ، رحمت آباد ، پیام 
، سراب کوشک- روستاي حقیه ، بحرودي ، کریم آّباد بهمان  مسیر روستاي خوجان ، زیر جان  ، صدر اباد ، کاریزك کنار کال ، روح آّباد ،مسیر جاده مشهد از پمپ بنزین  صحرا نورد به سمت قدمگاه تا ابتداي جاده سعید اباد سمت پایین جاده ، و روستاي سعید آباد عشرت آباد خیر اباد ، قریش آباد و فیروزي

احمد آباد ، ابراهیمی ، بلوار آزادگان ، ده شیخ ، یحیی آباد ، فرح بخش شرقی تا بلوار قدس ، کمربندي سمت ترمینال ، گنبد سبز-بکاول ، احمد اباد ، ابراهیمی ، بلوار نشاط پشت شرکت نفت ، بلوار جمهوري ، مهران ، طلوع ، راهنمایی ورانندگی-جاده عشق اباد به سمت فدیشه سمت راست جاده روستاههاي 
کوشکک ، گلقندشت ، حصار نو ، نصر آباد ، اردمه ، احمد آباد ، شهر آباد ، دستفشاد-جاده شهرك امام از عشق اباد به سمت شهرك امام ، روستاي علی آباد  ، قره خان ،صمدیه و چاههاي کشاورزي-از عشق آباد به سمت شهرك امام ،شهرك امام ،روستاي گلشن ،چاههاي بنیاد-از روستاي مبارکه وشاد مهرك تا 

روستاي محمد اباد سمت غرب جاده ،روستاي محبط اباد ، لطف اباد ، شمسیه ، االجکرد ، صالح آباد-جاده کاشمر از عشق آباد به سمت روستاي عطاییه ، رئیسی ، اکبر آباد ،قاسم آباد دهنه،  چاه نسر ،  عطائیه

بلوار طالقانی شرقی از توانیر تا پنج راه، بلوار جمهوري از پنج راه تا شرکت نفت دو طرف بلوار،خیابان استقالل تا یحیی اباد ، نصر شمالی ، گنبد سبز ، استقالل 17-قلعه نو جمشید ، کمربندي زرنده،کالغان ، اندیشه ، شهید حسینی ، کارگر ، خرمشهر ، انتهاي 17 شهریور ، ثامن ، تعاون-ده داروغه ، فیض آباد ، 
بلوار شهید بهشتی ، کرامت ، طالقانی غربی ، بی بی شطیطه ، انتهاي خیابان امام ، دهنو خالصه ، شهریار ، شایسته- مسیر میر آباد و عیش اباد  ، خیابان باغچه بان ، احسان  ،پویش ، کوشش ،بلوار دانش  ، بلوار مقاومت ،بلوار ادیب اول سمت باالي بلوار (مسکن مهر)-حاشیه بلوار فضل سمت پایین، شرکت تعاونی 
دامداران ، حاشیه بلوار فیروزه ، حاشیه بلوار فضل سمت باال ،خیابان نور تا تقاطع قدس شرقی ، خیابان  اموزگار  ، بلوار غزالی  سمت شرق وغرب- از روستاي قلعه نو جمشید به طرف پل هوایی حاشبه بلوار سمت راست روستاي سنگونی سه چوب ،نقاب ، سیف اباد ،عشق اباد قطن اباد ،حصار گل ،پیر کماج ،شاداب 

، کارخانه آرد ، بشنیج ، کابلی ، پنیر جلگه-از قلعه نو جمشید تا ابتداي بلوار غزالی سمت باالي بلوار ، خیابان ابوذر ، ایراتمهرخیابان پاسارگاد ،میالن شهید شمس ابادي  و رنکانی ، پاستور 2 ،خیابان سینا ، ولیعصرخیام ، بلوار معلم  ، بهار ،خیابان سیمرغ ،آزادي،خیابان ایثار ،وصال ، اباصلت

بنابر اعالم شرکت توانیر بھ دلیل افزایش دما و بھ تبع آن افزایش مصرف برق در تمام بخش ھای مصرف و ھمچنین کاھش نزوالت 
آسمانی و کم شدن میزان تولید نیروگاه ھای برق-آبی کشور، خاموشی ھای پراکنده در برخی مناطق اعمال خواھد شد.ضمنا با توجھ 
بھ اینکھ مدیریت مصرف برق در سطح کشور بھ صورت سراسری از مرکز کنترل برق کشور اعالم می گردد، لذا بھ منظور پایداری 
شبکھ،بنا بھ دستور مرکز کنترل،در برخی از نقاط شھر و روستا خاموشی ھای احتمالی و حداکثر 120 دقیقھ اعمال خواھد گردید کھ 
مطابق جدول 1 برای اطالع شھروندان محترم اعالم می گردد.جدول فوق برابر اعالم مرکز کنترل برای حداکثر میزان صرفھ جویی 
برق  و طبق برنامھ زمان بندی تھیھ شده است. بدیھی است در صورتی کھ مشترکین محترم در مصرف برق صرفھ جویی نمایند، 

خاموشی ھای آدرس ھای مورد نظر تعدیل خواھد شد.
از شھروندان گرامی درخواست می شود با تنظیم دمای کولرگازی بر روی 25 درجھ و کولر آبی بر روی دور کند در منزل و محل 

کار و مدیریت مصرف برق، امکان استمرار تامین انرژی را برای ھمھ ھموطنان عزیز فراھم آورند.
تذکر 1 : خواھشمند است در مدت زمان مدیریت اضطراری بار احتمالی اعالم شده، تا حد ممکن از آسانسور و سایر تجھیزات 

حساس برقی استفاده نگردد.
تذکر 2: خواھشمند است در زمان خاموشی ھای فوق از تماس با مرکز 121 و اتفاقات ھا و سایر شماره ھای ادارات برق خودداری 

بفرمایید.
نکتھ : خاموشی ھای ناخواستھ شبکھ کھ بر اثر عوامل جوی و محیطی رخ می دھد، خارج از برنامھ پیش بینی شده است.

مشترکین محترم: ابتدا با توجھ بھ آدرس محل خویش،از جدول (2) ، گروه مربوطھ را مشخص و سپس از جدول (1)، روز و ساعت 
احتمالی خاموشی را استخراج نمایید.

از پل چاه بلند تا روستاي ادگ سمت باالي جاده  ، روستاي فوشنجان ،بوژان ،ادگ ، خوش باال ،بوژ اباد ، تحت منظر ،ایران شرق ، فضل الکتریک ، پلیس راه ، دامداري آشنا ،خوراك دام بلوچی و مسیر جاده بوژان-خیابان میثم ، خیابان امام سمت پنج راه ، میدان خیام ، کوچه حاج مهدي ، خیابان مدرس ، 
خیابان فضل ، قسمتی از فردوسی شمالی-دانشگاه پردیس نیشابور ، بلوار ادیب ، مسکن مهر جانبازان ، بلوار جانبازان ، پاستور ، بزرگمهر ، بهورز بلوار قدس غربی ، بلوار دانشگاه  -کاوشی ، شهید شاکري ، خیابان شهید جعفري سمت راه آهن ، بلوار طالقانی غربی ، رسالت شرقی ، سالت غربی ، شهرك صنعتی 
کریم آباد ، شهید فهمیده جنوبی-بلوار جهاد ، میدان جهاد به طرف گنبد سبز ، مسیح 3 ، همت شرقی  ،بهمن شرقی ، بعثت 60 ،  بعثت 24 تا تقاطع 17 سمت شمال بلوار،تقاطع 17 با بلوار بعثت  به سمت میدان بعثت  میدان حافظ ، عنایت ، بلوار عفاف ، از ابتداي 17 شهریور تا 17 شهریور 36 دو طرف خیابان ، 

تقاطع امیر کبیر با 17 شهریور تا امیر کبیر 5 دو طرف خیابان ، امیر کبیر 9 ، امیر کبیر18-طالقانی شرقی، خیابان شریعتی تا میدان صنعت  ، خیابان هالل احمر  بلوار شهید فهمیده از میدان صنعت تا فلکه حافظ، خیابان کمال  تقاطع فهمیده تا شریعتی، کمال 12 ، الله شیوا ، خیابان غرویان،میدان حافظ تا بی بی 
شطیطه ،امام خمینی 29 ، امام خمینی 34-بلوار پژوهش از مسکن مهر به سمت صومعه ، دانشگاه آزاد ، صومعه ،دانشگاه کشاورزي ، بهداشت یاران ، شیخ ابوالحسن ، جاده باغرود از سیل بند به سمت دربهشت ، بشر آباد ، غار ، رود ، فرخک ، دربهشت ، و قسمتی از فوشنجان

طالقانی شرقی ، ابتداي ارگ جنوبی ، میدان فردوسی جنوبی ، تقاطع شهید جعفري با طالقانی ، شریعتی حکمت ، رازي-بلوار جهاد ، بلوار بعثت خیابان 15 خرداد ،بلوار امیر کبیر بلوار مال صدرا باهنر شمالی-بلوار ادیب ، انتهاي بلوار دانشگاه ، خیابان نور  ، نور شرقی ، بلوار باغرود از میدان باغرود تا سیل 
بند-بلوار طالقانی شرقی از جلو توانبر تا میدان فرودسی،فردوسی جنوبی سمت شرق ، فردوسی جنوبی 13 ، فردوسی شمالی سمت شرق فردوسی شمالی 3 ، کوچه نرجسیه ، میدان آزادي بلوار گلها ،خیابان شهید جعفري ، چهار راه ایستگاه ، خیابان  فلسطین ، خیابان شهید صافحیان ، میدان امام  تا منوچهري 
شمالی   و پاساژ قریشی و نایب ، از میدان امام تا  آیت جنوبی وشمالی ، تقاطع امام وشریعتی  -بلوار شهید سرایانی ، بلوار مهر آباد ، هجرت ، کوثر ، جواداالئمه ، خیابان کاشمر ، شهید طاهري شمال و جنوبی ، میعاد- شهید طاهري جنوبی ، زرگران ، احمد آباد ، عطار ، امام زاده شمالی ، جنوبی ، جاده بهشت 
فضل ، محمد آباد فضل ، سلطان آباد ، جیلو ، جیج آباد ، بشرو ، علی آباد شهید ، اسالم آباد عرب ، جعفر آباد ، کاریز صباح ، عبیر آباد ، عبد ا... آباد-عدالت شرقی ا،ارگ جنوبی ،فردوسی شمالی وجنوبی ،چهار راه امام ،خیابان بهشت ، خیابان خاتم جنوبی، فرحبخش غربی ، خیابان تختی ، خیابان مطهري ، 

خیابان بینالود، میدان آزادي تا قدس شمالی

از روستاي بوژمهران تا روستاي ادگ سمت باالي جاده ، روساي کالته اقبال ، دشت ، دامداري دشت ، سوقند ، دارالسالم-از ابتداي  جاده  شهر ك صنعتی عطار  به سمت نیشابور تا روستاي رحیم اباد سمت شرق جاده  ، روستاي گلشن ، حسین اباد ،چاههاي کشاورزي امیران روستاي حسن اباد ، چهار راه حسن اباد 
، کفکی  -جاده کاشمر سمت چپ جاده از مبارکه تا روبروي محمد آباد و پنیر نوبر ،انجیدن ، هند آباد ، دهنو سر بر ، بلقشه ، کارجیج ، هاشم آباد ، ملکنده

 جاده نیشابور به سبزوار از پل هوایی به سمت حسن آباد ، دهباف ، حسن آباد امام جمعه ، مجتمع گلخانه اي پردیس ، جاده تحقیقات ، کشتار گاه صنعتی گوشت- روستاي هاي محیط آباد ،حکیم آباد ،مظفر آّباد ،حاشیه جاده سبزوار از شهرك سنگ تا پل دولت آباد(معاینه فنی) ،از پل دولت آباد تا روستاي 
بشنیج سمت جنوب جاده ، روستاي قطن اباد ، معموري ، محمد آباد ،رستم آباد،میر آباد رنگان -جاده شهرك امام از عشق آباد به سمت شهرك امام ، سلیمانی ، میان بند ، تقی آباد ، حاجی آباد ، سه گنبد ، ابراهیم آباد ،نوروز آباد ،آجر سفال، عشق آباد

محدوده و آدرس خاموشی


